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اخبار

دولت ترامپ درس عبرتی برای

سکانداران جدید کاخ سفید باشد

رئیس دفتر رئیس جمهوری نوشــت ۴ :ســال سیاست خارجی زیانبار
دولت ترامپ میتواند درس عبرتی باشد که سکانداران جدید کاخ سفید
از این فرصت برای تغییر مسیر و اصالح سیاستهای غلط آمریکا استفاده
کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری
در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشــت :شکست ترامپ و استقبال
مردم آمریکا و اکثر کشــورهای جهان از این اتفاق ،به این معناست که
دوران یکجانبهگرایی ،تندروی ،تنشزایی ،زیر پاگذاشتن تعهدات و تجاوز
به حقوق ملتها به سر آمده است.
وی افزود :چهار ســال سیاســت خارجی زیانبار دولت ترامپ میتواند
درس عبرتی باشد که ســکانداران جدید کاخ سفید از این فرصت برای
تغییر مسیر و اصالح سیاستهای غلط آمریکا استفاده کرده و با شرایط
جدید نظام بینالملل همراه شوند.

رئیسجمهور جدید آمریکا در اولین

فرصت کلیه تحریمها را بردارد

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت :رئیسجمهور جدید آمریکا
بایــد در اولین فرصت کلیه تحریمها را بــردارد و از ملت ایران به خاطر
اقدامات گذشته عذرخواهی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظــام در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام نوشــت« :خوشبینی
دولتهای گذشــته نســبت به آمریکا و اروپا ،بارها به ملت ایران آسیب
زده اســت .سریال چهل ساله سیاست تحریم و برداشتن تحریم از سوی
دولتهای آمریکا و خوش خیالــی برخی از دولتمردان ایران طی چهل
سال گذشته فرصتهای اقتصاد ملی ما را از بین برده است.
دولتی در آمریکا آمده ایران را تحریم کرده و دولت دیگری میآید و آن
را در کاغذ بر میدارد .ســریال کاغذی و قهرمانبازی عدهای در ایران و
آمریکا با شکست برجام کام ً
ال آشکار شده است.
بنابراین از سویی رئیسجمهور جدید آمریکا باید در اولین فرصت کلیه
تحریمها را بردارد ،از ملت ایران به خاطر اقدامات گذشــته عذرخواهی
کند ،خســارات اقتصادی ناشــی از تحریمها که به ملت ایران وارد شده
را جبران کند.
از ســوی دیگر نباید منتظر برداشتن تحریمها بمانیم بلکه با استفاده از
تواناییهای خود و قوی شــدن در اقتصــاد ،فرهنگ و تقویت امنیت در
داخل و جبهه مقاومت در منطقه از دیوار نیمه ویران آمریکا که در مقابل
ملت ایران قرار دارد ،بپریم .ما دنبال جنگ نیستم ولی حقوق ملت خود
را با اقتدار میستانیم».

جهان نظارهگر رهبران جدید آمریکا

است

دولت آمریکا اشتباهات را جبران کند

رئیسجمهــور گفت :دولــت آینده
آمریکا اشــتباهات گذشته را جبران
کنــد و با احترام بــه قواعد جهانی،
بــه مســیر پایبنــدی بــه تعهدات
بینالمللی ،بازگردد.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل
از پایــگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهوری ،حجتاالســام حســن
روحانــی روز یکشــنبه در یکصــد
و هفتــاد و نهمین جلســه ســتاد
هماهنگــی اقتصادی دولــت اظهار
داشــت :اینک فرصتی بــرای دولت
آینــده آمریکا پیش آمده اســت که
اشتباهات گذشــته را جبران کند و
با احترام به قواعد جهانی ،به مســیر
پایبندی بــه تعهــدات بینالمللی،
بازگردد.رئیس جمهور با اشــاره به
نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری
آمریکا ،گفت :سیاســت پرآسیب و
نادرســت دولت امریکا در سه سال

اخیر ،نه تنها توســط مردم سراسر
جهان تقبیح شــد ،بلکه در انتخابات
اخیر از ســوی مردم این کشور نیز
بــا مخالفــت روبرو شــد.وی افزود:
جمهوری اســامی ایــران ،همواره
به تعهدات خــود در صورت رعایت
مسئوالنه از سوی همه اطراف تعهد،
پایبند بوده و تعامل سازنده با جهان
را راهبــرد خــود میداند.روحانی با

پایان «ترامپ» شگفتی نیست ،حکم

مقدر تاریخ است

دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت :پایان ترامپ شگفتی نیست ،حکم
مقدر تاریخ اســت .بیشتر مردم آمریکا بر کارنامه سراسر ناکامی تفکری
که قلدری و زورگویی را حالل مشکالت میدانستُ ،مهر مردودی زدند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،علی شــمخانی در حســاب کاربری خود در
توئیتر ،نوشت :پایان ترامپ ،شگفتی نیست ،حکم مقدر تاریخ است.
ناکامی تفکری که
وی تاکید کرد :بیشتر مردم آمریکا بر کارنامه سراسر
ِ
قلدری و زورگویی را حالل مشکالت میدانستُ ،مهر مردودی زدند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان مطلب خود آورده است :آیا دولت
منتخــب این درک را دارد که زیر قاب عکس او در کاخ ســفید به جای
عبارت چهل وپنجمین رئیس جمهور بنویسد« :عبرت آیندگان»

شروط ایران برای «بایدن»


ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت :لیســتی از موارد پاسخگویی رییس جمهور جدید
آمریکا پیرامون تعهدات به ایران آماده شده که بایدن باید جبران مافات کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم ،سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه
اظهار داشت :لیستی از موارد پاسخگویی رییس جمهور جدید آمریکا پیرامون تعهدات به
ایران آماده شــده که بایدن باید جبران مافات کند ،آمریکا چارهای جز احترام و بازگشت
به مسیر قانونمداری ندارد.
وی آمریکا را ناقض برجام دانســت و گفت :آمریکا در موضع شــرط گزاری برای ایران
نیست ،آنها میلیاردها دالر به ملت ایران خسارت زدند.
خطیــب زاده تصریح کرد :آمریکا باید توبه کند و جنگ اقتصادی علیه ما را متوقف کند،
تفاوت بین اردوگاه بایدن و ترامپ آشکار است اما نظاره گر اقدامات عملی هستیم.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد :میز مذاکرات برجام پابرجاست و برای همه جا
هست اگر چه مسیر سخت است.

تاکید بر پیروزی مقاومت ملت ایران
در جنــگ اقتصادی تحمیل شــده
توســط دولت آمریکا ،اظهار داشت:
مردم ایــران با مقاومــت قهرمانانه
خــود در برابــر جنــگ تحمیلــی
اقتصادی ،اثبات کردند که سیاســت
فشــار حداکثری امریــکا محکوم به
شکست اســت.رئیسجمهور تصریح
کــرد :اینک زمان آن اســت که در

ســایه همکاری و همافزایــی ایران
و همســایگان ،شــاهد ارتقاء امنیت
و توســعه در منطقه باشیم و مسیر
ثبات و رشد اقتصادی کشور ،با قوت
و سرعت هرچه بیشتر ،پیموده شود.
روحانــی با اشــاره بــه برنامههای
اقتصــادی دولــت تاکید کــرد :در
شــرایط رو به بهبود اقتصادی دولت
با اتخاذ سیاستهای متناسب مالی و
کنترل و هدایت نقدینگی به ســمت
تولید و توسعه سرمایه گذاری ،حفظ
ارزش پــول ملی و کمــک به تولید
ملی و رشــد اقتصادی کشــور را با
قوت دنبال میکند.وی همچنین در
این جلسه وزیر اقتصاد را مکلف کرد
در راســتای ارتقای انضباط مالی و
بودجهای ،فروش سهام و داراییهای
مــازاد دولتی و انتشــار اوراق بدهی
دولت را طبق برنامــه مصوب ادامه
دهد.

نمایندگان مجلس یازدهم از پیروزی بایدن استقبال نکردند
تهران-ایرنا -نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
واکنشهای متفاوتی نســبت به شکســت ترامپ
و پیــروزی بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری
آمریکا داشــته انــد اما در مجموع تــا این لحظه
هیچکدام از پیروزی «جو بایدن» ابراز خرســندی
نکرده انــد ،او را همچون ترامــپ ،یک «زامبی»
توصیف نموده و حتی عدهای از آنها ،کســانی که
بین بایدن و ترامپ فرق می گذارند را «ساده لوح»
خوانده اند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،جو بایدن سرانجام
شامگاه شــنبه با کسب  ۲۹۰رای الکترال در برابر
 ۲۱۴رای دونالد ترامپ رقیب جمهوریخواه خود،
به عنوان چهل و ششمین رییس جمهوری آمریکا
و کامــاال هریس هم به عنوان معــاون او انتخاب
شدند.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی طی
ساعات گذشته واکنشــهای متفاوتی را در شبکه
های اجتماعی و فضای مجازی نســبت به نتیجه
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشتند.
محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی
با انتشــار فیلمی از سید حســن نصراهلل دبیر کل
حــزب اهلل لبنان مبنــی بر شکســت ترامپ در
انتخابات نوشت« :بسم اهلل الرحمن الرحیم َف َک َّذ َب
َ
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اینها آیات  ۲۱تا  ۲۶ســوره النازعات اســت که از
«معجــزه بزرگتــر» حضرت موســی (ع) در برابر
فرعون ســخن می گوید«:به نام خداوند بخشنده
و مهربان ...ولی او تکذیب و ســرپیچی کرد ()۲۱
و ســپس برگشت تا علیه موسی تالش کند ( )۲۲
.منادی فرســتاد تا همه جمع شــدند( . )۲۳آنگاه
گفت من پروردگار بزرگ شــما هستم ( . )۲۴در
نتیجه این بلندپروازی  ،خدای تعالی او را به عذاب
دنیا و آخرت بگرفت ( . )۲۵و در این سرگذشــت
عبرتی اســت برای مال اندیشی که از سوء عاقبت
ترسان است ( .» )۲۶
وحید جالل زاده نماینده مردم ارومیه در مجلس
در توییتی نوشــت« :عــزت ما در بــی نیازی از
کدخداست ،حکمت ایجاب میکند که قوی شویم
و مصلحت هم در نگاه به داخل نهفته است .فیل و
االغ هیچ فرقی نمیکند ،راه برون رفت از مشکالت
افزایش کارآمدی و رضایتمندی ملی است».
علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس
هم در حساب توییتری خود نوشت« :فرق گذاردن
بین بایــدن و ترامــپ در خوشبینانهترین حالت
ناشی از ســادهلوحی و عدم درک صحیح از اصول
سیاســت خارجی آمریکا درمقابله با ایران است .با
اندک شناختی از سیاست خارجی امریکا و سابقه
تحریمهای وحشیانه دموکراتها ضدایران ،این ساده
لوحی رخت برخواهد بست .مگر آنکه مشکل چیز
دیگری باشد».

جالل زاده :بایدن با برگشت
به برجام اشتباه دولت ترامپ
را جبران می کند

وزیــر امور خارجه در واکنش به شکســت ترامپ در انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا ،نوشت :دنیا نظارهگر است که آیا رهبران جدید ،روش
مخــرب ،ضد قانون و قلــدر مابانه رژیم در حال رفتــن را کنار خواهند
گذاشت.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
در حســاب کاربری خــود در توئیتر در واکنش به شکســت ترامپ در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،نوشت :مردم آمریکا نظر خود را اعالم
کردند و اکنون دنیا نظاره گر اســت که آیا رهبران جدید ،روش مخرب،
ضــد قانون و قلدر مابانه رژیم در حال رفتن را کنار خواهند گذاشــت و
چندجانبه گرایی ،همکاری و احترام به قانون را بر خواهند گزید و یا خیر.
وی تاکید کرد :این اقدام و عمل اســت که بیش از همه چیز مهم است.
سابقه ایران «روشن است» :عزتمداری ،منافع ملی و دیپلماسی مسئوالنه.
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یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اســامی گفت :اگر بایدن عقالنیت به خرج داده و به معاهده بین
المللی برجام برگردد در آن صورت جمهوری اســامی بر اساس
برجام رفتــار کرده منوط به آنکه آمریکا ضــرر و زیان اقتصادی
مــردم ایران در پی خروج دولت ترامپ از برجام را جبران کند.
وحید جالل زاده در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به پیروزی جو
بایدن در انتخابات ایاالت متحده آمریکا اظهار کرد :اعتقاد برخی
بر آن اســت که بایدن به برجام بر می گردد .قبل از بررسی این
احتمال الزم اســت این نکته را یادآور شــوم کــه دموکرات ها
بیشــترین تحریم ها را در طول دوران ریاست جمهوریشان علیه
ایــران اعمال کردند و حتی بیشــترین تحریم ها مربوط به دولت
اوباما بوده است.
وی افــزود :اوباما و وزیــر خارجه اش که برجــام را امضا کردند
اولیــن ناقــض برجــام بودند کــه تعهــدات را زیر پا گذاشــته
و بــه آن عمــل نکردند .همــان زمــان هــم وزارت خارجه به
ایــن موضوع اعتــراض کرد .پــس نباید تصور شــود که دولت
دموکرات اوبامــا تعهدات برجام را اجرایی کــرده و فقط ترامپ
از آن خارج شــده اســت .ایــن دولــت اوباما بود کــه تعهدات
را اجرایی نکرد.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه
کــرد :بایدن پیش از این ترامپ را ســرزنش کرده بود که چرا با
خروج از برجام ایران را به بمب هســته ای نزدیک کرده اســت
حال اینکه جمهوری اســامی بنا بر فتــوای مقام معظم رهبری
دنبال ســاخت بمب هســته ای نیســت .به همیــن دلیل اولین
اولویت وزارت خارجه باید تامین منافع حداکثری مردم باشد که
اگر دولت بایدن بخواهد به برجام برگردد همه بدانیم راه اشــتباه
دولت ترامپ را جبران می کند.
وی افــزود :جمهوری اســامی بــه تعهداتش در برجــام پایبند
بود امــا ترامپ از آن خارج شــد و قبل از آن هــم دولت اوباما
تعهداتــش را اجــرا نکــرد .پــس نباید خــوش بین بــود که با
آمــدن بایــدن همه چیــز گل و بلیل شــده و پنجره گشــایش
حداکثــری رو به ایران باز می شــود .این یک گرای اشــتباهی
اســت که برخی تحلیلگــران در جامعه ایران پخــش می کنند
که با ریاســت جمهوری بایدن فشــارهای اقتصادی به جمهوری
اســامی کم می شــود .ما باید برای حل مشــکالت اقتصادی بر
توانمنــدی های داخلی تکیه کرده و راهبــرد اقتصاد مقاومتی را
در پیش بگیریم.
جالل زاده در جمع بندی اظهار کرد :اگر بایدن به برجام برگردد
تازه راه اشتباه دولت ترامپ را جبران کرده است ،پس باید پیش
از همــه ضرر و زیانی که به جمهوری اســامی با خروج ترامپ و
قبل از آن اجرایی نکرده تعهدات از ســوی دولت اوباما ،وارد شد
را جبــران کند .در این صورت ایــران طبق تحوالت روی خوش
نشان می دهد.

مهدی عســکری نماینده کــرج در مجلس نیز در
توییتی نوشت« :قاتل سردار_دلها همچون کارتر
و بوش پدر تک دورهای و رفتنی شد فارغ از بازی
قرمز و آبی در نظــام دوحزبی آمریکا یادمان نرود
ســاختار و ماهیت سیاســت خارجــی آنها برپایه
سلطهجویی و بدعهدی بناشده درهرحال گره زدن
مســائل میهن به بدهکارترین کشــور بدعهد دنیا
سرابی است که ۷سال اخیر صرف آن شد».
ســید ســلمان ذاکر نماینده ارومیــه در مجلس
هم نوشت« :مقاومت و ایســتادگی ایران اسالمی
در برابــر زیــاده خواهی و زورگویــی های ترامپ
را میتــوان یکی از علل شکســت او در انتخابات
دانست»
هــادی بیگی نــژاد نماینده مالیــر در مجس نیز
در توییتــی نوشــت« :یکــی از برنامههای بنده
احوالپرسی و ســر زدن به نیازمندان است .وقتی
روی فرش کهنه ،زیر سقف نمناک و دیوار تخریب
شــده مینشینیم تازه متوجه میشویم درحالی که
عده ای فقط برای نان و پوشاک و کرایه یک منزل
مخروبه در غصه اند ،دنیای عدهای شــده بایدن و
ترامپ .چقدر دنیای آدمها متفاوت است».
اصغر عنابســتانی نماینــده ســبزوار در مجلس
نوشــت« :آنچه باعث شده دونالد ترامپ دودستی
به صندلی اش بچسبد جذابیت ریاست جمهوری
نیســت بلکه نزدیک تر شدن به انتقام سخت پس
از دوران ریاست جمهوری است!»
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اخبار

کارنامه سیاه بایدن

تغییری در سیاست های واشنگتن به
وجود نمی آید

کارنامه سیاه بایدن /تغییری در سیاست های واشنگتن به وجود نمی آید
بررســی کارنامه سیاه جو بایدن در عرصه سیاست خارجی آمریکا نشان
می دهد که وی نیز مانند دیگر رؤســای جمهور این کشــور ،به دنبال
اجرای اهداف استعمارگرایانه واشنگتن است.
خبرگزاری مهر  -ســرویس بین الملل :ممکن اســت نتایج غیر نهایی
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیشتازی جو بایدن در این انتخابات
در سایه استقبال سران کشورهای جهان از بایدن ،این تصور را به وجود
آورد که وی حامل سیاستهای جدیدی برای آمریکا و پروندههای مهم
جهان بوده و قصد تغییر خط مشی خارجی واشنگتن را دارد.
این تصور در حالی برای برخی افراد به وجود آمده است که جو بایدن یک
سیاستمدار تازه کار و نوپا در آمریکا به شمار نمیرود و کارنامه مشخصی
در این عرصه دارد به طوری که بررســی این کارنامه ،نشان میدهد که
خط مشی آمریکا در عرصه سیاست خارجی این کشور یکی است و تنها
بایدن دموکرات در
افراد در رأس قدرت تغییر میکنند.اینکه ممکن است
ِ
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود باعث نخواهد شد که آمریکا
از مواضع قلدرمآبانه و اســتعمارگرایانه خود در قبال دیگر کشورها کوتاه
آمده و یا عقب نشینی کند.
در ادامه به کارنامه سیاسی جو بایدن میپردازیم:
بایدن از ســال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۷به عنوان معــاون رئیس جمهور آمریکا
فعالیت میکرد .جالب است بدانیم که در دوره معاونت وی چه جنایاتی
توسط آمریکا علیه کشورهای جهان رخ داده است:
در این دوره ،یمن دست کم  ۳۵بار بمباران شده است.
 لیبی  ۴۹۶بار پاکستان  ۳بار سومالی  ۱۴بار عراق  ۱۲هزار و  ۹۵بار افغانستان هزار و  ۳۳۷بار سوریه  ۱۲هزار و  ۱۹۲باراوباما و معاونش بایدن ،عامالن اصلی پروژه به راه انداختن جنگ جهانی
علیه سوریه به شمار میروند.
شــخص بایدن ،مبدع پروژه تجزیه عراق و چند تکه کردن این کشــور
محسوب میشود.
ترامپ قاتل و باند
دونالد
دست
به
سلیمانی
قاسم
حاج
ســردار
زمانی که
ِ
وی به شهادت رسید ،بایدن با وقاحت تمام مدعی شد که سردار سلیمانی
مستحق کشته شدن بوده است!
با وجود تمــام این جنایات و کارنامه ســیاه دوره معاونت بایدن ،بازهم
کسانی هستند که فکر کنند ،بایدن قرار است در سیاست خارجی آمریکا
تغییری به وجود آورد.

آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی مهندســی پارســیان نیــروی آدراپانــا شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  570و شناســه ملــی 10861156097
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  30/11/1397تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقــای محمــود بختیــاری بــه کدملــی  4011417963به ســمت رئیــس هیات
مدیره
آقــای امیــد جهانبخشــی بــه کدملــی  5089931879بــه ســمت نایــب رئیس
هیــات مدیره
آقــای اســماعیل الیاســی بــه کدملــی  0590067567بــه ســمت مدیرعامــل
و عضــو اصلــی هیــات مدیــره
آقــای مهــدی محمــدی بــه کدملــی  3838848845بــه ســمت عضــو اصلــی
هیــات مدیــره
 2حــق امضــاء در کلیــه مــوارد اعــم از چــک ،ســفته ،بــرات و اوراق و اســنادتعهــدآور بانکــی و دیگــر عقــود برعهــده رئیــس هیــات مدیــره آقــای محمــود
بختیــاری ( بــه تنهایــی ) کــه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد
()845641

آگهــی تغییــرات شــرکت اللــه ســیر اللجیــن شــرکت بــا مســئولیت محــدود به
شــماره ثبــت  730و شناســه ملــی 14003478061
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 22/06/1397ومجوزشــماره 25400/75مــورخ  1/7/1397اداره کل
راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد :
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند:
آقای مهرداد اسماعیلی عزت به کد ملی 4040057961
آقای مهدی اسماعیلی عزت به کد ملی 4051755428
آقــای ســهرابعلی ســحاب کمنــدی بــه کــد ملــی (4031106750خــارج از
شــرکا)
آقای سید علی حسینی به کد ملی (4051739368خارج از شرکا)
آقای حجت اهلل آدمی به کد ملی (4030819494خارج از شرکا)
آقای رضا زنگنه به کد ملی (3872189565خارج از شرکا)
آقای پرویزپارسا نیک به کد ملی(4030468861خارج از شرکا)
آقای جواد عارض بین به کد ملی (4051344401خارج از شرکا)
آقای جعفر قنبری به کد ملی (4051447936خارج از شرکا)
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار
()852059( )852059

آگهــی تغییــرات شــرکت مصــرف فرهنگیــان و کارکنــان دولــت در اســدآباد
شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  4و شناســه ملــی 10861090376
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  10/05/1398و برابر
نامــه شــماره  729/23مــورخ  26/5/98اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان اســدآباد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1بازرســان شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی بــه شــرح ذیــل انتخــاب
گردیدنــد:
عبداله مرادی منظور با کد ملی  4010451483بازرس اصلی
مهدی کیمیایی با کد ملی  1376513471بازرس اصلی
ولی اله اسدی باختر با کد ملی  4010652438بازرس اصلی
خدابخش شیرزادی با کد ملی  4010614498بازرس علی البدل
 - 2ســرمایه شــرکت از مبلــغ ( 5514754150پنــج میلیــارد و پانصــد و
چهــارده میلیــون و هفتصــد و پنجــاه و چهــار هــزارو یکصــدو پنجــاه ریــال ) به
مبلــغ ( 5890028460پنــج میلیــارد و هشــتصد و نــود میلیــون و بیســت و
هشــت هــزارو چهارصــد و شــصت ریــال ) و تعــداد اعضــاء  1532نفــر مــورد
تصویــب قــرار گرفــت.
 - 3صورت حسابهای مالی سال  1397مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد()849630

آگهــی تغییــرات شــرکت اللــه ســیر اللجیــن شــرکت بــا مســئولیت محــدود به
شــماره ثبــت  730و شناســه ملــی 14003478061
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 10/06/1397
ومجوزشــماره 25400/75مــورخ  1/7/1397اداره کل راهــداری وحمــل
ونقــل جــاده ای اســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :

آگهــی تغییــرات شــرکت مصــرف فرهنگیــان و کارکنــان دولت در اســدآباد
شــرکت تعاونــی به شــماره ثبــت  4و شناســه ملــی 10861090376
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  10/05/1398و
برابــر نامــه شــماره  729/23مــورخ  26/5/98اداره تعــاون کار و رفــاه
اجتماعــی شهرســتان اســدآباد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1بازرســان شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی بــه شــرح ذیــل انتخــاب
گردیدند:
عبداله مرادی منظور با کد ملی  4010451483بازرس اصلی
مهدی کیمیایی با کد ملی  1376513471بازرس اصلی
ولی اله اسدی باختر با کد ملی  4010652438بازرس اصلی
خدابخش شیرزادی با کد ملی  4010614498بازرس علی البدل
 - 2ســرمایه شــرکت از مبلــغ ( 5514754150پنــج میلیــارد و پانصــد و
چهــارده میلیــون و هفتصــد و پنجــاه و چهــار هــزارو یکصــدو پنجــاه ریــال
) بــه مبلــغ ( 5890028460پنــج میلیــارد و هشــتصد و نــود میلیــون
و بیســت و هشــت هــزارو چهارصــد و شــصت ریــال ) و تعــداد اعضــاء
 1532نفــر مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
 - 3صورت حسابهای مالی سال  1397مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد
()849630

1کلیــه ســهم الشــرکه مرحــوم صفرعلــی اســماعیلی عــزت بــه مهــدیاســماعیلی عــزت باکدملــی 4051755428واگــذار نمــوده همچنیــن
2.400.000ریــال از ســهم الشــرکه مرحــوم بهــروز اســماعیلی عزت بــه آقای
مهــدی اســماعیلی عــزت باکدملــی 4051755428و مبلــغ 2.400.000ریال
بــه آقــای مهــرداد اســماعیلی عــزت باکدملــی 4040057961و مبلــغ
5.100.000ریــال دیگــر را بــه آقــای رضــا زیــادی باکدملــی 4050962403
واگــذار نمــوده و وراث ایشــان (بجــز آقایــان مهــدی ومهــرداد اســماعیلی
عــزت)از ایــن پــس هیچگونــه ســهم الشــرکه یــا حقــی در شــرکت ندارنــد.
نقــل و انتقــاالت فــوق االشــاره در دفتــر خانــه اسنادرســمی شــماره 29
همــدان تحــت شــماره 31404مــورخ 21/6/97انجــام گرفتــه اســت.
لذا آقای رضا زیادی دارنده 5.100.000ریال سهم الشرکه
آقای مهرداد اسماعیلی عزت دارنده 2.400.000ریال سهم الشرکه
آقــای مهــدی اســماعیلی عــزت دارنــده 2.500.000ریــال ســهم الشــرکه
درردیــف شــرکاء قرارگرفتنــد.
 2تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره از 3نفــر بــه 9نفــر افزایــش یافــت ومــادهمربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار()852060

آگهــی تغییــرات اتحادیــه شــرکتهای تعاونــی مســکن کارمنــدی
و کارگــری همــدان موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت 37
و شناســه ملــی  10820002879بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 12/09/1397
و باســتناد نامــه  21231مــورخ  29/10/97اداره تعــاون کار و
رفــاه اجتماعــی اســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1آقــای نجفعلــی بیگدلــی بــه شــماره ملــی  4371261930و
آقــای بهــروز حبیــب الهــی بــه شــماره ملــی  3992090817بــه
عنــوان بازرســان اصلــی بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
 -2اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت ســه ســال
تعییــن گردیدنــد:
آقــای محمدرضــا آیینــی بــه شــماره ملــی - 3801647692
آقــای غالمعلــی زنــدی بــه شــماره ملــی  - 3873841363آقــای
ناصــر قــره باغــی بــه شــماره ملــی  - 3871198005آقــای امیــر
احمــدی یکتــا بــه شــماره ملــی  - 3801645975آقــای فریــدون
عبدالملکــی بــه شــماره ملــی 3849640140
 -3صورت های مالی سال  96به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()857079

